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Sepsis, een gecompliceerd syndroom met belangrijke medische en
maatschappelijke consequenties
j.bakker, m.levi, b.a.van hout en a.van gestel
Ernstige sepsis is een belangrijke complicatie van infectie en vereist vaak behandeling op de intensivecareafdeling (ICU). Recent zijn twee overzichtsartikelen
gepubliceerd die de algemene problematiek van sepsis
samenvatten.1 2 In dit artikel gaan wij in op de specifieke implicaties voor Nederland en besteden wij aandacht
aan de omvang van de patiëntenpopulatie, de klinische
gevolgen op korte en lange termijn en de kosten van de
behandeling.
definities
Alhoewel het exacte pathologische werkingsmechanisme nog niet geheel is opgehelderd, wordt sepsis meestal
omschreven als een systemische ontstekingsreactie van
het gastheerlichaam die optreedt wanneer micro-organismen of hun producten (bijvoorbeeld endotoxinen)
toegang krijgen tot de bloedbaan. Systemische activatie
van cytokinen en acutefase-eiwitten leidt tot onder
andere vasodilatatie, microvasculaire permeabiliteit en
leukocytenaggregatie in weefsel dat ver verwijderd kan
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samenvatting
– Ernstige sepsis is een levensbedreigende complicatie van
infectie. Opname op een Intensive Care is vanwege orgaanfalen
vrijwel altijd geïndiceerd.
– Omdat sepsis wordt bepaald door een combinatie en progressie van klinische verschijnselen, zijn correcte definities onmisbaar voor het vergelijken van studieresultaten en het bepalen
van de juiste behandeling.
– Ernstige sepsis heeft een sterfte van 20-60% en verlaagt de
kwaliteit van leven na overleving.
– In Nederland worden naar schatting jaarlijks circa 9000
patiënten op de Intensive Care opgenomen met ernstige sepsis.
– De directe medische kosten voor de intensive care worden
geraamd op 2 19.500 per patiënt. De kosten correleren in hoge
mate met de verblijfsduur. De totale kosten van ernstige sepsis
worden geschat op 2 168,6 miljoen per jaar. Dit is 0,5% van het
zorgbudget en 1,7% van het ziekenhuisbudget in 2000.

zijn van de oorspronkelijke ontstekingshaard. Naast de
ontstekingsreactie treedt vaak een activatie van de stolling op in de vorm van diffuse intravasale coagulatie
(DIC), waardoor microtrombi in het weefsel gevormd
worden. Ischemie en weefselschade door hypoxie zijn
het gevolg, waardoor orgaanfalen optreedt.3 Met name
dit orgaanfalen draagt bij aan de hoge sterfte en morbiditeit van ernstige sepsis.4
Alvorens een inschatting gemaakt kan worden van
de omvang van de sepsisproblematiek in Nederlandse
ziekenhuizen, dienen de definities van sepsis en aanverwante termen hier aan bod te komen.
Sepsis kan vanwege het complexe onderliggende mechanisme gepaard gaan met een veelvoud aan klinische
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symptomen en is daarmee veeleer een syndroom dan
een ziekte.1 Bovendien treden niet alle symptomen en
signalen noodzakelijkerwijs tegelijkertijd op. Meestal
wordt in klinische studies echter als inclusiecriterium
een tijdspanne van 12 tot 72 uur aangehouden waarbinnen de symptomen elkaar moeten hebben opgevolgd.
In het verleden ontbrak een duidelijke definitie van
het sepsissyndroom, waardoor het vergelijken van studies naar de pathofysiologie ervan en naar de effectiviteit van therapieën niet goed mogelijk was. In 1991 hielden het American College of Chest Physicians (ACCP)
en de Society of Critical Care Medicine (SCCM) een consensusvergadering, waarbij werd getracht zowel conceptuele als praktische definities te formuleren.5 Het was
daarbij de verwachting dat de definities nuttig zouden
zijn bij het vroegtijdig signaleren en adequaat behandelen van sepsis. Bovendien zouden definities nuttig zijn
bij het standaardiseren van onderzoeksprotocollen en
zouden studieresultaten beter interpreteerbaar en vergelijkbaar worden.
Een van de belangrijkste resultaten van de conferentie was de introductie van de term ‘systemische-inflammatoire-responssyndroom’ (SIRS), wat staat voor het
voldoen aan meer dan één van de volgende criteria: abnormale lichaamstemperatuur, verhoogde hartslag, verhoogde ademhalingsfrequentie en abnormaal leukocytenaantal. ‘Sepsis’ werd gedefinieerd als de combinatie
van SIRS en een klinisch vastgestelde infectie. Van ‘ernstige sepsis’ mag men spreken wanneer bovendien één
of meer orgaansystemen disfunctioneren, en tot slot
werd ‘septische shock’ gedefinieerd als sepsis in aanwezigheid van hypotensie, ondanks het bereiken van
een adequate vullingstoestand. ‘Sepsis’, ‘ernstige sepsis’
en ‘septische shock’ werden de termen die de sepsiscascade in toenemende ernst moesten beschrijven. De term
‘sepsissyndroom’ werd tijdens de vergadering afgeschaft.5
De introductie van SIRS en van de definities van de
stadia in de sepsiscascade heeft tot veel reacties geleid.
Daarbij is scherpe kritiek geuit op onder andere het ongevoelige karakter van de SIRS-criteria en het gebrek
aan enig verband met de pathofysiologie.6-11 Uit onderzoek bleek inderdaad al snel dat een ruime meerderheid
van een ICU-populatie aan SIRS-criteria voldoet, evenals veel gezonde mensen, bijvoorbeeld tijdens het sporten.12 Sinds de publicatie van de ACCP-SCCM-consensus wordt in de meeste klinische studies naar sepsis echter wel gebruikgemaakt van de voorgestelde definities,
waardoor de onderlinge vergelijkbaarheid is toegenomen.
In een recentere consensusbespreking zijn de definities geactualiseerd.13 Men besloot de nadruk op SIRS als
enige klinische parameter te verzwakken en de benaming ‘sepsis’ meer te baseren op de aanwezigheid van
diverse erkende symptomen van sepsis, zoals hemodynamische en metabole parameters, biologische ontstekingsmarkers, gewijzigde weefselperfusie en orgaandisfunctie. Het onderscheid tussen sepsis, ernstige sepsis
en septische shock bleef gehandhaafd.
Tevens heeft men voorgesteld een gradatiesysteem
voor sepsis te introduceren, analoog aan het ‘tumor,
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lymfklieren, metastasen’(TNM)-systeem bij kanker: het
‘predisponerende factoren, infectierespons en orgaandisfunctie’(PIRO)-systeem met drie ernstniveaus binnen elke gradatie.13 Tenslotte raadde men aan orgaanfalen te meten met nieuwere methoden, zoals de ‘sequentieel-orgaanfalen-inschatting’(SOFA)-score.
Momenteel wordt naarstig gezocht naar biologische
markers die selectief en specifiek zijn voor de sepsiscascade, niet alleen om de definitie te versterken, maar ook
om een beter aanknopingspunt te krijgen voor medische
beslissingen en mechanistische studies. Verschillende
immunologische mediatoren worden momenteel met dit
oogmerk onderzocht. Het prepeptide procalcitonine en
het acutefase-eiwit C-reactief proteïne lijken hierin het
veelbelovendst.6 14
de gevolgen voor de patiënt: sterfte,
morbiditeit en kwaliteit van leven
Alhoewel de systemische afweerreactie initieel bedoeld
is om het lichaam te behoeden voor schade door infectie, leiden de reactiemechanismen tijdens een sepsis tot
aanzienlijke weefselschade en een hoge sterfte. Volgens
de Landelijke Medische Registratie in 1994 stierf
51% van de geregistreerde sepsispatiënten aan sepsis
(Nationaal Kompas Volksgezondheid; www.rivm.nl).15
In grote klinische studies zijn sterftecijfers gerapporteerd van 22% op een algemene tot 65% op een chirurgische Intensive Care, en een sterfte na een opname van
28 dagen van 31-56%.16-19 Bovendien is geconstateerd
dat de sterfte toeneemt naarmate de sepsiscascade
verder gevorderd is.2 12
Een overzicht van de overleving van patiënten met
een infectieuze aandoening op de Intensive Care wordt
gegeven in een recente Europese studie waarin prospectief alle patiënten op 28 ICU’s in 8 landen werden
gevolgd.20 Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen de
herkomst van de infectie (buiten het ziekenhuis, in het
ziekenhuis, op de intensivecareafdeling) en de sepsiscategorieën volgens de ACCP/SCCM.5 De sterfte in de
verschillende groepen bleek sterk te verschillen. In de
groep patiënten met ernstige sepsis was de intensivecaresterfte 20-40% en de totale ziekenhuissterfte 2648%. Deze sterftegetallen zijn echter samengestelde
percentages van de ernstige sepsis enerzijds en een onderliggende ziekte anderzijds, waarbij de incidentie van
comorbiditeiten hoog is. Diabetes komt bijvoorbeeld
voor bij 20%, hypertensie bij 35%, hartfalen bij 20%,
COPD bij 25% en kanker bij 18% van de patiënten met
ernstige sepsis.18 De sterfte die werkelijk aan ernstige
sepsis toegeschreven kan worden, is naar schatting
ongeveer de helft van het totale sterftecijfer.21
Sinds enkele jaren verschijnen ook studies naar de
langetermijneffecten van ernstige ziekte waarvoor ICopname nodig was waarbij niet alleen overleving als uitkomstmaat is gebruikt, maar ook kwaliteit van leven.
Over dergelijke uitkomsten in percentage overlevenden
na ernstige sepsis zijn echter nog maar weinig data bekend. In een recente Canadese studie werd bij 26 overlevenden van sepsis de kwaliteit van leven onderzocht
met de ‘Short form health survey’(SF)-36-vragenlijst.22

Prevalentie van ernstige sepsis in nationale en internationale studies
1e auteur;
jaar van publicatie

onderzoeksobject

definitie
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Volksgezondheid, 199415
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7 jaar
9,4% per ICU-opname

7 staten in de VS

ICD-9-CM-codes

1 jaar
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Kieft, 199325
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Alberti, 2002
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Wichmann, 200017
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Angus, 200126
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5

1 jaar
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4 maanden 1,36% per ziekenhuisopname
9 maanden 12% per opname

2,3% per ziekenhuisopname;
0,3% van de bevolking

ICU = intensivecareafdeling.

Enkele maanden na ontslag van de Intensive Care bleek
de kwaliteit van leven in deze groep statistisch significant en klinisch relevant lager te zijn dan in de gemiddelde VS-bevolking, vooral wat betreft fysiek functioneren. De mentale gezondheidstoestand was daarentegen
vergelijkbaar. Dit is in overeenstemming met voorlopige gegevens uit een Nederlandse studie naar de kwaliteit
van leven tot een half jaar na ontslag bij patiënten met
ernstige sepsis.23
prevalentie
De prevalentie van ernstige sepsis is in een aantal nationale en internationale studies onderzocht (tabel).
Recent is op 47 Nederlandse intensivecareafdelingen
een ééndaags onderzoek gehouden naar het vóórkomen
van ernstige sepsis volgens de definities van de ACCPSCCM, waarbij echter zowel patiënten met een bewezen
als met sterke klinische aanwijzingen voor een infectie
geïncludeerd werden.27 Het doel was een inschatting te
maken van het aantal patiënten dat jaarlijks voor ernstige sepsis behandeld wordt. De studie leidde tot de conclusie dat het jaarlijkse aantal patiënten met ernstige
sepsis op de Intensive Care in Nederland geschat kan
worden op 8643, ofwel 0,6% van alle ziekenhuisopnamen. De prevalentie is daarmee vergelijkbaar met die
van borstkanker, longkanker en de ziekte van Parkinson
(Nationaal Kompas Volksgezondheid; www.rivm.nl).28
directe kosten van ernstige sepsis
De kosten van ernstige sepsis zijn substantieel. Behandeling vindt vrijwel altijd plaats op de (dure) Intensive
Care, waar sepsispatiënten bovendien langer verblijven
dan de gemiddelde IC-patiënt.29-31 Inderdaad is een discrepantie gesignaleerd tussen populatiegrootte (24%) en
budgetverbruik (52%) van patiënten met ernstige sepsis
op een Intensive Care.16 32
In een studie in de VS werden de ICU-behandelkosten van ernstige sepsis in 1995 geraamd op $ 29.900 per

patiënt.26 De totale kostenpost voor de VS zou daarmee
$ 16,7 miljard bedragen. In een Engelse studie waren de
mediane directe medische kosten $ 21.244 per patiënt en
recent zijn de kosten van patiënten met ernstige sepsis
in Duitsland geschat op 2 23.297 per behandeling.30 33
Internationaal gerapporteerde behandelkosten zijn
echter moeilijk te vertalen naar Nederland, doordat men
te maken heeft met verschillende behandelrichtlijnen
en lokale prijzen. De kosten van patiënten met ernstige
sepsis in Nederland zijn daarom in kaart gebracht met
patiëntspecifieke kostengegevens van 100 patiënten
in een algemeen ziekenhuis.34 De dagelijkse behandelkosten waren 2 1236 (SD: 404). De gemiddelde verblijfsduur was 15,3 dagen (SD: 15,8) en de totale behandelkosten waren 2 19.509 (SD: 26.966) per patiënt. De
behandelkosten werden aanzienlijk hoger wanneer de
patiënt nierinsufficiëntie of septische shock ontwikkelde.
Voor de Nederlandse gezondheidszorg betekent dit
een totale kostenpost van 2 168,6 miljoen per jaar.27 Dit
houdt in dat in 2000 tenminste 0,5% van het nationale
zorgbudget en 1,7% van het ziekenhuisbudget besteed
werd aan de behandeling van ernstige sepsis (www.
cbs.nl).35 36
Ernstige sepsis is dus een bedreigende en kostbare
aandoening. Voor de patiënt vanwege de hoge kans op
overlijden en de negatieve effecten op de kwaliteit van
leven bij overleving en voor de gemeenschap gezien het
substantiële deel van het zorgbudget dat nodig is voor de
behandeling van deze complicatie van infectie.
Ir.A.S.de Boer, epidemioloog, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Centrum voor Infectieziekten
Epidemiologie, Bilthoven, leverde commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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abstract
Sepsis, a complicated syndrome with major medical and social
consequences
– Severe sepsis is a life-threatening complication of infection.
Due to associated organ-failure treatment in an Intensive Care
Unit is usually indicated.
– Since sepsis is defined by the combination and progression of
clinical events, correct definitions are essential to enable good
comparison between study results and determination of suitable treatment.
– Severe sepsis is associated with a mortality of 20-60% and
decreases the health-related quality of life in survivors.
– It is estimated that annually in the Netherlands 9000 patients
are admitted to an Intensive Care Unit with severe sepsis.
– Direct medical costs of severe sepsis are estimated at 2 19,500
per patient. Costs correlate strongly with the length of stay.
Annually 2 168,6 million is spent on severe sepsis, which represents 0.5% of all health-care costs and 1.7% of the annual
hospital budget in the Netherlands.
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